Contact
Bent u geïnteresseerd in onze activiteiten? Neem dan gerust contact op. Even
(vrijblijvend) kijken om de unieke sfeer te proeven is na telefonisch overleg altijd
mogelijk.
Meer en uitgebreide informatie staat op de website van SEIN, www.sein.nl.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de manegehouder,
Albert Wezeman, telefoonnummer: 023 - 558 8766 óf 06 1242 3251.
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Inleiding

Valide mensen

Manege ‘De Cruquiushoeve’ is een onderdeel van Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland (SEIN) en is gevestigd op De Cruquiushoeve, in het dorp Cruquius
(gemeente Haarlemmermeer, Noord Holland).
Een deel van de stallen en de binnenbak zijn gevestigd in de oorspronkelijke
paardenstallen van de voormalige boerderij De Cruquiushoeve, die nu een
provinciaal monument is.
Deze middelgrote manege organiseert talloze activiteiten en biedt een uitdagend
programma voor diverse doelgroepen:
• Cliënten van SEIN
• Cliënten van omliggende instellingen /voorzieningen
• Valide mensen

In toenemende mate maken ook valide mensen uit de buurt, waaronder
medewerkers en hun kinderen, gebruik van de faciliteiten van de manege.

De manege
De manege is op werkdagen van 9.00 – 21.00 uur geopend; ‘s zaterdag van 9.00 –
13.00 uur. Het is tijdens de openingstijden een komen en gaan van in rijkleding
gestoken kinderen en volwassenen. Zij krijgen les óf helpen bij de verzorging van
de paarden en het onderhoud aan de manege in het kader van dagbesteding.
De manege biedt ook een stageplaats aan leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Het manegepersoneel wordt tijdens alle werkzaamheden gesteund door talloze
vrijwilligers, die geheel belangeloos op vrijwel elk uur van de dag helpen.

Cliënten
Cliënten van SEIN en omliggende instellingen/voorzieningen
De manege en haar medewerkers zijn uitstekend toegerust voor het paardrijden
met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De zorgvuldig
geselecteerde en goed getrainde Fjorden en Groninger paarden zijn bij uitstek
geschikt voor deze doelgroep. Beide rassen zijn geduldig, goedaardig en kunnen
tegen een stootje. Paardrijden voor cliënten kan zowel een therapeutisch karakter
hebben (op voorschrift van bijvoorbeeld een arts), als recreatief beoefend worden.
In het laatste geval draagt de cliënt (bij in) de kosten.

Ook cliënten van instellingen/voorzieningen vanuit de directe omgeving, evenals
leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs maken dankbaar gebruik van de
mogelijkheden van de manege. Het ongeveer 40 hectare grote terrein van De
Cruquiushoeve en het naastgelegen ‘Haarlemmermeerse Bos’ lenen zich bij
uitstek voor buitenritten.

Andere activiteiten
Kinderpartijtjes

op aanvraag –maximaal 8 kinderen

Paardrijles

voor kinderen t/m 15 jaar – voor 10 lessen

Paardrijles

voor volwassenen – voor 10 lessen

Paardrijles met eigen paard

voor 10 lessen

Privé lessen

op aanvraag – 30 minuten

Buitenritten

op aanvraag – minimaal 6 ruiters die over
voldoende vaardigheden beschikken, ter
beoordeling van de instructeur/instructrice

Menlessen

op aanvraag – duur 60 minuten

Huur huifkar

1 uur
Elk volgend uur of gedeelte daarvan
ste

Actuele tarieven vindt u op de webpagina van de manege:
www.sein.nl/manege/tarieven

